OPSÆTNING AF
TRÅDLØS ROUTER
Opsætning af router
Opkopling af computer til trådløst netværk

Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du
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Har du ikke abonnement på en router hos Eniig, skal du henvende
dig til producenten af routeren, hvis du har behov for hjælp.
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OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER
Denne vejledning viser dig, hvordan du går trådløst på internettet via din trådløse
router (indbygget eller ekstern).
Trådløst internet via den indbyggede router i fiberboksen
Har du bestilt indbygget trådløs router, kan du gå trådløst på internettet via
den router, der er indbygget i fiberboksen - den boks Eniigs tekniker installerede hos dig.
For at koble på det trådløse netværk skal du søge efter netværket og logge på.
Du finder netværksnavn og adgangskode på venstre side af fiberboksen.
1. WiFi SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed det du skal finde på din
liste over netværk.
2. WiFi Key: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan
også kalde denne for en netværksnøgle. Husk at der er forskel på store og
små bogstaver.
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Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget mere
personligt.
Se mere på eniig.dk/miteniig.
Har du problemer?
- Hvis du har en Icotera boks, bedes du kontakte support på til. 7015 0060.
- Har du en anden boks, kan du finde hjælp på selvbetjeningen.
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Trådløst internet via ekstern router
Tilslut først strømforsyningen til den trådløse router. Forbind routeren og
fiberboksen med det gule eller grå kabel fra routerpakken. Brug Port1 på
fiber-boksen og WAN porten på routeren.
Forbindes til
stikkontakt med
strømforsyning

Fiberboks

Trådløs router

For at koble på det trådløse netværk skal du søge efter netværket og logge på.
Du finder netværksnavn og adgangskode på lablen, der lægger i kassen.
1. SSID: Dette er dit netværksnavn, og dermed det du skal finde på din liste
over netværk.
2. WPA2: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også
kalde denne for en netværksnøgle. Husk at der er forskel på store og små
bogstaver.
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Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget mere
personligt.
Se mere på eniig.dk/miteniig.
Har du problemer?
- Hvis du har en Icotera boks, bedes du kontakte support på til. 7015 0060.
- Har du en anden boks, kan du finde hjælp på selvbetjeningen.
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OPKOBLING AF COMPUTERE TIL DIT
TRÅDLØSE NETVÆRK
Denne guide viser, hvordan du opretter forbindelse fra din pc til dit trådløse netværk.
Følg guiden for hver pc, der skal have adgang til det trådløse netværk. Der er guider
til opkobling af computere, der bruger Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og
Mac Leopard/Tiger.
Før du går i gang, skal du sikre dig at:
	Din computer har trådløst netkort.
	Det trådløse netkort er tændt. Der er ofte en fysisk knap på computeren til
at aktivere netkortet.
	Hvis du bruger Windows XP, skal denne være opgraderet til Service Pack 3.
	På nogle computere er der installeret et program fra producenten af netkortet, som styrer det trådløse netkort. Dette program skal være deaktiveret, således at det kun er Windows, som bruges til at konfigurere det
trådløse netværk.
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Windows Vista
Klik på Windowsknappen
nederst til venstre og derefter på
Netværk.

Klik på Netværks- og
delingscenter øverst i vinduet.

Klik på Administrer
netværksforbindelser.

7

FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI

Find ikonet ud for ’Trådløs netværksforbindelse’. Har ikonet grå
skærme, skal du dobbeltklikke, for
at aktivere forbindelsen. Windows
Vista beder nu om din tilladelse
til at forsætte. Her klikker du
Fortsæt – dit trådløse netkort vil
nu være aktiveret. Hvis der er blå
skærme, er forbindelsen aktiveret.
Dobbeltklik derefter på ’Trådløs
netværksforbindelse’, for at
få vist en liste over tilgængelige
netværk.
Klik på menuen Vis.
Vælg derefter Trådløs.

Klik nu det netværk, som du har
navngivet p ’Mit Eniig’. Klik her
efter på Opret forbindelse.
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Tast din Sikkerhedsnøgle, som du
har oprettet på ’Mit Eniig’ og klik
på Opret forbindelse.

Din forbindelse er nu oprettet. Sæt
et flueben i ’Gem dette netværk’
og i ’Start denne forbindelse automatisk’. Klik på Luk.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.
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Windows 7
Klik på Kontrolpanel.

Klik på Opret forbindelse til
Internettet.

Klik på Trådløs.
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Klik på den netværksforbindelse,
som du har navngivet på ’Mit
Eniig’.

Klik herefter på Opret forbindelse.
Lad der være flueben i ”Opret
forbindelse automatisk”, hvis
du vil have Windows skal huske
dette, og logge på det automatisk
fremover.

Tast din sikkerhedsnøgle til netværket ind, som du oprettede på
’Mit Eniig’.

Forbindelsen er oprettet, når der
står ’Tilsluttet’. God fornøjelse med
din trådløse router fra Eniig.
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Windows 8
Tryk på det lille trappe-ikon
nederst i højre hjørne.

Vælg det rigtige netværk fra listen i højre side. Du finder netværksnavn (SSID)
og sikkerhedsnøgle (WiFi Key) på siden af den hvide fiberboks (se evt. mere på
side 5). Tryk på Opret forbindelse og indtast derefter din sikkerhedsnøgle i
feltet.

Du er nu tilsluttet, og Windows
vil huske denne forbindelse, hver
gang den starter op.
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Mac OS X -Tiger / Leopard / Snow Leopard / Lion
Klik på ikonet for Airport øverst i
højre hjørne.

Klik nu det netværk, som du har
navngivet på ’Mit Eniig’. Får du
ikke vist noget netværk, kan det
skyldes, at AirPort er slået fra.
Dette kan du se øverst i vinduet
under punktet ’Slå AirPort fra’.

Under ’Trådløs sikkerhed’ skal du
vælge ’WPA Personal’, og nedenunder indtaste den netværksnøgle
du har oprettet på ’Mit Eniig’. Sæt
et flueben i ’Husk adgangskode i
min nøglering’ og klik på OK.

AirPort ikonet bliver nu sort, når
der er oprettet forbindelse.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

13

FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI

FE1015 - VERSION 15 - 02 - 2017

KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?
Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060 eller fiber@eniig.dk.
Vi sidder klar til at hjælpe dig!
Åbningstider Kundecenter:
Alle hverdage kl. 08.00-18.00
Åbningstider Teknisk Support:
Alle hverdage kl. 08.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00

Eniig Tietgensvej 4 8600 Silkeborg
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